
                                                         REGULAMIN  

 

rozliczania   kosztów   dostawy energii   cieplnej na cele ogrzewania w 

budynkach nie wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła  i ustalania 

opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Krakowie 

 

 
   I. Podstawa Prawna 

 

§ 104 Statutu Spółdzielni i § 11 pkt.13 Regulaminu rozliczania kosztów zarządzania 

nieruchomościami (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) oraz ustalania opłat za 

używanie    lokali w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.     

 

  II. Postanowienia  ogólne  

 

                                                                        § 1 

    

  1. Koszty centralnego ogrzewania obejmują globalne koszty zakupu energii cieplnej od  dostawcy   

i wynikają z faktur dostarczanych przez dostawcę ciepła. Koszty te obejmują: 

        

      1.1. Koszty stałe (opłata stała), na które składają  się : 

a) opłata za moc zamówioną stanowiącą iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepła dla 

danego budynku (mocy zamówionej) i ceny 1 MW  za moc zamówioną w okresie 

rozliczeniowym dla danej grupy taryfowej odbiorców,  

b) opłata za przesył, stanowiąca iloczyn wielkości zapotrzebowania ciepła danego 

budynku (mocy zamówionej) i ceny 1 MW za przesył energii cieplnej w okresie 

rozliczeniowym dla danej grupy  taryfowej odbiorców.  

  

       1.2. Koszty zmienne (opłata zmienna), na które składają się : 

a) opłata za zużytą energię stanowiąca iloczyn dostarczonego ciepła w sezonie, 

grzewczym wg wskazań ciepłomierza  na węźle cieplnym i ceny 1 GJ wg                      

taryfy  ciepła,    

b) opłata za przesył stanowiąca iloczyn dostarczonego ciepła wg wskazań ciepłomierza 

na węźle cieplnym  i ceny 1 GJ wg taryfy ciepła. 

 

2. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się ogólną powierzchnię użytkową lokalu. 

Powierzchnię pomieszczeń wchodzących w skład lokali nie posiadających grzejników ciepła,  

(np. przedpokój, łazienka, w.c. itp.)  ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących 

pomieszczeń traktuje się jako powierzchnię ogrzewaną centralnie. 

 

3. Nie wlicza się do powierzchni lokalu ogrzewanej centralnie powierzchni balkonów, logii (z 

wyjątkiem loggii zabudowanych i włączonych w obręb lokalu), tarasów, klatek schodowych, 

piwnic, strychów, pralni i  suszarni, pomieszczeń na wózki dziecinne itp.. Nie wlicza się               

do powierzchni ogrzewanej centralnie również  piwnic przynależnych do lokali użytkowych, 

jeśli piwnica nie jest wyposażona w instalację centralnego ogrzewania oraz nie może być 

ogrzewana  ciepłem z przyległych pomieszczeń.   

 

 



     III. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania 

 

                                           § 2 

 

1. Ustala  się  okresy  rozliczeniowe obejmujące okres od  dnia  1 stycznia  do  31 grudnia   

każdego roku. 

2. Dla nowo wybudowanych budynków jako pierwszy okres rozliczeniowy przyjmuje się   

okres  od  dnia włączenia instalacji centralnego ogrzewania  do dnia  31 grudnia. 

                       

                     

                                                                       § 3 

 

1. Koszty  stałe i zmienne poniesione  za  dany  okres  rozliczeniowy  określone  w  § 1 ust.1     

pomniejszone o koszty ogrzewania lokali użytkowych jeżeli znajdują się w budynku ustala się 

odrębnie dla każdego budynku i rozlicza się   na  poszczególne  lokale proporcjonalnie  do  

powierzchni użytkowej tych lokali w danym budynku – jako średni koszt ogrzania 1m
2
 

powierzchni użytkowej lokalu. 

     

2. Rzeczywiste koszty centralnego ogrzewania przypadające na dany lokal w budynku 

stanowią sumę kosztów stałych i zmiennych  przypadających na dany lokal ustalonych zgodnie 

ust.1. 

 

3.   Koszty centralnego ogrzewania w części przypadającej na lokale użytkowe ustalane są w 

proporcji do powierzchni użytkowej tych lokali w danym budynku. W przypadku jeśli lokal 

użytkowy ze względu na swoją wysokość oraz ilość i wielkość otworów okiennych odbiega od 

pozostałych lokali w danym budynku koszty centralnego ogrzewania przypadające na ten lokal 

mogą być ustalone na podstawie odrębnie sporządzonej dokumentacji technicznej. Decyzję w 

tym zakresie podejmuje Zarząd Spółdzielni.     

Koszty centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach 

mieszkalnych podlegają refakturowaniu w części dotyczącej kosztów stałych o których mowa 

w §1 ust.1, pkt.1.1. przez cały okres rozliczeniowy oraz w części dotyczącej kosztów 

zmiennych o których mowa w §1 ust.1 pkt.1.2.  za okresy miesięczne w sezonie grzewczym po 

otrzymaniu faktur od dostawcy ciepła.   

             

                                                                  § 4 

 

 

     1.Rozliczenie kosztów   centralnego ogrzewania za dany okres rozliczeniowy  z użytkownikami 

lokali poza lokalami użytkowymi  Spółdzielnia dokonuje w formie pisemnej  w terminie do  

końca trzeciego miesiąca po każdym okresie rozliczeniowym.   

 

2. Jeżeli suma opłat zaliczkowych jest wyższa od rzeczywistych kosztów centralnego 

ogrzewania  przypadających na dany lokal w wysokości wynikającej z rozliczenia - nadpłata  

powstała  w  wyniku  rozliczenia  zaliczana  jest na  poczet  bieżących opłat  za   lokal. Kwota 

nadpłaty na wniosek użytkownika lokalu w przypadku braku zaległości z tytułu opłat za lokal  

może być wypłacona  przez Spółdzielnię  po wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu  wypłaty. 

 

3. W przypadku gdy, suma opłat zaliczkowych z danego okresu rozliczeniowego jest     

mniejsza od rzeczywistych kosztów centralnego ogrzewania przypadających na dany lokal w   

wysokości wynikającej z rozliczenia w danym budynku – to powstała różnica (niedopłata) dla 



danego budynku przechodzi do rozliczenia na rok następny tj. zwiększy odpowiednio koszty 

roku następnego i zostanie uwzględniona przy ustalaniu zaliczkowej stawki opłaty za centralne 

ogrzewanie w roku następnym. 

 

IV. Zasady ustalania opłat z tytułu centralnego ogrzewania 

 

 

                                                                        § 5 

 

1. Użytkownik lokalu  zobowiązany   jest  do  wnoszenia miesięcznych  zaliczkowych  opłat  

za centralne ogrzewanie  w  ciągu  całego  okresu  rozliczeniowego. 

 

2. Miesięczna zaliczka ustalana jest w wysokości jednolitej stawki na m
2 

powierzchni 

użytkowej lokalu w danym budynku. 

 

3. Miesięczne opłaty zaliczkowe na centralne ogrzewanie w wysokości ustalonej przez Zarząd 

Spółdzielni w formie stawki na m
2
 powierzchni użytkowej lokali w oparciu o analizę kosztów 

dostawy ciepła w poprzednim okresie rozliczeniowym po uwzględnieniu przewidywanego 

zużycia ciepła i obowiązujących cen za dostawę ciepła zatwierdza Rada Nadzorcza.  Zaliczka 

ta może być obniżona lub podwyższona w trakcie okresu rozliczeniowego na podstawie 

przeprowadzonej analizy kosztów oraz o ewentualny nieplanowany wzrost cen dostawcy 

ciepła .  

 

V. Zmiana użytkownika lokalu  

                                                         

                                                                     § 6 

 

W przypadku zmiany użytkownika lokalu na skutek zbycia, użytkownik obejmujący lokal 

przejmuje wszelkie zobowiązania i uprawnienia z tytułu rozliczenia kosztów centralnego 

ogrzewania. 

 

 

     VI. Reklamacje   
 

                                                                 § 7 

 

Wszelkie  reklamacje  dotyczące  rozliczenia  należy  składać  pisemnie  w  siedzibie  

Spółdzielni  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  rozliczenia. Spółdzielnia  ma  

obowiązek  rozpatrzyć  reklamacje  w  terminie  30  dni  od  dnia  jej  złożenia  w  

Spółdzielni  i  pisemnie  powiadomić  reklamującego  o  sposobie  jej  załatwienia. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

Niniejszy Regulamin został  uchwalony  przez  Radę  Nadzorczą  Zwierzynieckiej   

 

Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  dniu 22 lutego 2007 roku,  uchwała  nr ............................  

       

z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2007 roku.        

 



 

 

 

Propozycja zmiany dot. regulaminu rozliczania   kosztów   dostawy energii   cieplnej 

na cele ogrzewania w budynkach nie wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła  i 

ustalania opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Krakowie 

 

 

W § 3 ust. 3 proponuje się skreślenie ostatniego zdania tj.:  

 

Koszty centralnego ogrzewania w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach 

mieszkalnych podlegają refakturowaniu w części dotyczącej kosztów stałych o których mowa 

w §1 ust.1, pkt.1.1. przez cały okres rozliczeniowy oraz w części dotyczącej kosztów 

zmiennych o których mowa w §1 ust.1 pkt.1.2.  za okresy miesięczne w sezonie grzewczym po 

otrzymaniu faktur od dostawcy ciepła.   

 

W § 4 ust. 1 proponuje się skreślenie słów:   poza lokalami użytkowymi  

 

Do § 5 proponuje się dopisać ust.4 w brzmieniu: 

 

Miesięczne opłaty zaliczkowe dla lokali użytkowych na centralne ogrzewanie ustala i 

zatwierdza Zarząd Spółdzielni w formie stawki na m
2
 powierzchni użytkowej lokali w oparciu 

o analizę kosztów dostawy ciepła w poprzednim okresie rozliczeniowym po uwzględnieniu 

przewidywanego zużycia ciepła i obowiązujących cen za dostawę ciepła.  Zaliczka ta może 

być obniżona lub podwyższona w trakcie okresu rozliczeniowego na podstawie 

przeprowadzonej analizy kosztów oraz o ewentualny nieplanowany wzrost cen dostawcy 

ciepła.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Propozycja zmian dot. Regulaminu rozliczania   kosztów   dostawy energii   cieplnej na 
cele ogrzewania w budynkach nie wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła  i 
ustalania opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie 

 
Proponuje się skreślenie zapisu w pkt. I  dotychczasowym brzmieniu i w to miejsce 
proponuje się nowy zapis o treści:  

 
§ 1041 ust. 3 Statutu Spółdzielni i § 2  Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i 
utrzymania nieruchomości  (gospodarki zasobami mieszkaniowymi) oraz ustalania 
opłat za używanie    lokali w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie.     
 
Proponuje się skreślenie zapisu w  § 4 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu i w to 
miejsce proponuje się nowy zapis o treści:  

 
W przypadku gdy, suma opłat zaliczkowych z danego okresu rozliczeniowego jest 
mniejsza od rzeczywistych kosztów centralnego ogrzewania przypadających na 
dany lokal  w   wysokości wynikającej z rozliczenia to niedopłata powinna być 
uregulowana w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.  

 
Proponuje się skreślenie zapisu w  § 5 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu i w to 
miejsce proponuje się nowy zapis o treści:  

 

 
Wysokość miesięcznych opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów centralnego 
ogrzewania ustala Zarząd Spółdzielni w formie stawki na 1m2 powierzchni użytkowej 
lokali w danym budynku w oparciu o moc zamówioną (zapotrzebowaną) dla danego 
budynku i przewidywane zużycie energii cieplnej ustalone jako średnie zużycie ciepła 
w poszczególnych budynkach w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych z 
uwzględnieniem obowiązujących cen za jego dostawę. Zaliczka ta może być obniżona 
lub podwyższona w trakcie okresu rozliczeniowego na podstawie przeprowadzonej 
analizy kosztów z tego tytułu oraz o ewentualny nieplanowany wzrost cen dostawcy 
ciepła.  
 
Proponuje się skreślenie zapisu w  § 5 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu i w to 
miejsce proponuje się nowy zapis o treści:  

 
Wysokość miesięcznych opłat zaliczkowych dla lokali użytkowych na pokrycie kosztów 
centralnego ogrzewania ustala Zarząd Spółdzielni w formie stawki na 1m2 powierzchni 
użytkowej lokali w danym budynku w oparciu o moc zamówioną (zapotrzebowaną) dla 
danego budynku i przewidywane zużycie energii cieplnej ustalone jako średnie zużycie 
ciepła w poszczególnych budynkach w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych z 
uwzględnieniem obowiązujących cen za jego dostawę i zapisów w § 3 pkt.3. Zaliczka ta 
może być obniżona lub podwyższona w trakcie okresu rozliczeniowego na podstawie 
przeprowadzonej analizy kosztów z tego tytułu oraz o ewentualny nieplanowany wzrost cen 
dostawcy ciepła.  

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


